
Referat af generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 19.30 
 
Rikke bød velkommen inden hun overlod ordet til dirigenten, der takkede for valget 
 
 
1. Valg af  dirigent Mette Gerber Jensen blev enstemmigt valg 

referent Annette Biilmann 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet via Bøgebladet. 
 
 
2. Formanden samt udvalgene aflægger beretning 
 
Formand: Rikke henviser til generalforsamlingen i november. 
 
Håndbold: Mette  
oplyste at der er kommet 15 nye seniorer til, 9 damer og 6 herrer. 
 
Fodbold:  
Der er tilgang af nye medlemmer. 
Seniorerne træner selv. 
Der er kommet 2 nye trænere til børne-/ungdomsholdene. 
 
Volley:  
Intet nyt ud over, at man sluttede som nr. 19 i turneringen. 
Beach volley starter maj 2019. 
 
Badminton: Kurt  
Intet nyt, sæsonafslutning i indeværende uge, hvor der blev afviklet klubmesterskab. 
”Sommerfjer” starter i næste uge. 
 
Gymnastik: Helle 
Intet nyt, sæsonen er ved at være slut. 
Sommersæsonen byder på Muskeltræning, Jump og Spinning. 
 
Løb: Erik 
Er lige startet sæsonen, 2-3 hold. 
 
Senioridræt: Hanne 
Holder afslutning den 25. april med ûberraschung. 
 
Sponsor: Annette 
66 sponsorer. 1 enkelt er stoppet og 1 ny er kommet til. 
Der er nu købt nyt kamptøj til alle hold efter ny klubtøjsaftale er lavet med Intersport. 
 
 
3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Ingen bemærkninger til regnskabet, der er underskrevet af hovedbestyrelsen. 
 
 



4. Valg af forretningsudvalg (valgbar 18 år eller derover) 
a. I ulige år valg af formand 
 Rikke Bang Sørensen - genvalgt 
b. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget 

Manuela Pedersen - genvalgt 
 
5. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 
På valg er   
Revisorerne Søren Heidtmann Pedersen – Genvalgt 
 Jon Carlsen - Genvalgt 
  
Revisorsuppleant Sacha Leth Christensen – Genvalgt.  
 
6. Indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget. 
 
7. Eventuelt (alt kan debatteres, intet vedtaget) 
Husk at informere generalforsamlingen følgende steder: 

- Bøgebladet 
- Hjemmesiden 
- Infotavlerne 
- Facebook 
- Mail til alle medlemmer via Conventus 

  


